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Ovocie je z Boha
Už od detstva si pamätám, že Ježiš pripomína človeku, aby nerobil žiadne  dobro 
pre odmenu od ľudí. Aby ho chválili. Vyzdvihovali. Aby sa mu klaňali. 

Človek nie je spasiteľ. Boh je.
Človek nedáva život. Boh dáva.

Človek neprináša ovocie sám zo seba. Ovocie je z Boha. 
Boli raz dvaja roľníci, ktorým pán mesta zveril svoje polia. Jednému pri severnej, 
druhému pri južnej bráne do mesta. Obom zdôrazňoval, že tie polia majú slúžiť 
všetkým ľuďom v meste bez rozdielu. 
„Polia nie sú pre pána mesta, ale pre ľudí!“ povedal. 
Koncom roka predstúpil pred pána mesta prvý z nich. Úctivo sa sklonil pred 
svojim pánom a tak aby ho počuli všetci zhromaždení mešťania sa chválil: 
„Pane, pole, čo si mi zveril prinieslo úrodu, na ktorú by bol hrdý každý farmár. 
Dozeral som, aby nič nevyšlo nazmar, aby sa nič nestratilo a nič nerozkotúľalo 
po krajine, aby si ty nemal stratu a ja nevyšiel na hanbu...“
Znova sa uklonil a urobil krok vzad. 
„Nech sa páči, pán môj,” dodal farmár, „toto je pre teba a tvoj ľud!”
Dvaja jeho sluhovia priniesli pred pána truhlicu plnú zlata. Roľník sa usmieval 
a jedným očkom pozoroval mešťanov. 
,Zaslúžim si obdiv aj chválu,’ pomyslel si roľník. A právom. Nič si nenechal pre 
seba. Vôbec nič.
Keď predstúpi druhý roľník, všetci čakali, že tiež prinesie truhlicu zlata.
„Pole, čo si mi dal na starosť, prinieslo bohatú úrodu,” začal druhý muž rovnako 
ako ten prvý, „a  ľudia, čo naň prichádzali, ďakovali za pána, ktorý im to pole 
zveril. Nemám ani zlato, ani iné dary, ktoré by som ti priniesol. Len prázdne 
ruky a pozdravy od ľudí, ktorí vďaka tvojej láskavosti majú čo jesť, majú prácu 
i budúcnosť!“ A čuduj sa svete, pán pochválil druhého farmára viac než prvého. 

Dobro sa totiž nevystatuje, lebo nie je naše. 
Dobro sa rozdáva. 

Dobro je naša vstupenka do neba, ale iba ak nie je počmáraná chválami 
spolucestujúcich - ibaže by chválami, ktoré neoslavujú človeka, 

ale pôvodcu každého dobra v človeku. 



Rok sv. Jozefa - Poslušný Jozef
Každé spoločenstvo potrebuje mať svoju hlavu, toho, kto ho vedie, ochraňuje, usmerňuje. 
Farnosť má svojho duchovného otca, rodina zasa otca. Aj Mária  a Ježiš dostali takúto 
hlavu. Hoci Ježiš je Boží Syn a Panna Mária najsvätejšia zo všetkých ľudí. A Jozef túto 
úlohu hlavy v Svätej Rodine vykonával skutočne príkladne a vynikajúco. Určite nebola 
náhoda, že Boh vybral práve jeho, človeka spravodlivého, čistého a poslušného.

A hoci stojí na čele Svätej rodiny práve poslušnosť j e tou vlastnosťou, ktorá ho robí 
veľkým. Prečo je poslušný? Pretože v centre jeho života je Boh. Jozef si uvedomuje, že 
poslušnosť Bohu sa oplatí. Vidíme to aj v evanjeliách. Dnes Jozef poslúcha Boží hlas 
a rozhodne sa zobrať si Máriu za svoju manželku. Inokedy zasa poslúcha Boha a uteká 
s Ježišom a Máriou do Egypta.

Poslušnosť Bohu sa vždy oplatí. To je istota v živote. Veď viera je vlastne poslušnosť 
Bohu, pretože veríme, že Boh je pravda, Boh je dobro, Boh je láska. Preto je poslušnosť 
Bohu najrozumnejším a najsprávnejším rozhodnutím v našom živote. Jozef si práve toto 
uvedomuje a vo všetkom je Bohu poslušný. Žijeme v časoch, keď poslušnosť sa skôr 
považuj e za slabosť, nie za čnosť. Ale čo táto neposlušnosť voči Bohu a konanie len 
podľa seba, prináša? Vojny, hnevy, utrpenie, krízy, nešťastia.

Jediným riešením pre lepší život v rodinách, v štáte, na svete, je byť poslušným Bohu. 
Mať ho v centre svojho života. Tým najkrajším spôsobom to vyjadruje Eucharistia. 
Eucharistiou sa Ježiš rozhodol podstatne vstúpiť do nášho života. Dáva najavo, ako sme 
pre neho dôležití. Prijímaním Eucharistie i my dávame najavo, že Ježiš je pre náš život 
dôležitý. Eucharistia sa tak stáva centrom nášho života. Tak ako Ježiš a Mária boli pre 
Jozefa všetkým.

Marek pochádzal z dobrej rodiny. Mal láskavých rodičov, dvoch bratov a jednu sestru, 
ktorí boli úspešní v škole aj spoločenskom živote. No bol „neprispôsobivý typ“. Na strednej 
škole mu hrozilo vylúčenie a domov nosil príšerné známky. Raz v nedeľu sa u nich zastavila 
jedna z jeho učiteliek a povedala: „Marek teraz pracuje veľmi dobre. Sme s ním veľmi 
spokojní.“ „Pravdepodobne ste si nás pomýlili s inou rodinou,“ odvetil otec. „Náš Marek 
nám robí len hanbu. Nevieme si s ním rady a nedokážeme pochopiť, prečo je taký.“ Keď 
učiteľka odišla, matka poznamenala: „Musím však priznať, že tento mesiac Marek nič 
nevyparatil. Čo sa deje?“ Na konci roka rodičia očakávali zlé známky a zníženú známku 
zo správania. No na vysvedčení boli známky viac než dobré a na dôvažok zvláštna 
pochvala za správanie.

Mama a otec boli ohromení. „S kým si sedával v lavici, že máš takéto známky?“ - sar-
kasticky ho podpichol otec. „Dokázal som to sám“ - odvetil skromne Marek. Zmätení 
a pochybujúci rodičia ho priviedli naspäť do školy, aby sa tam pozhovárali s riaditeľom. 
Ubezpečil ich, že Marek odviedol veľmi dobrú prácu. „Prišla k nám zastupovať nová 
učiteľka a zdá sa, že má na Marka zvláštny vplyv“ - vysvetľoval. „Myslím, že by ste 
sa s ňou mali zoznámiť.“ Keď sa k nej priblížili, mala sklonenú tvár. Až po chvíli si 
uvedomila, že za ňou niekto prišiel. Keď to zistila, vstala a začala gestikulovať rukami. 
„Čo to má znamenať?“- opýtal sa Markov otec. „To je znaková reč, tá žena je hluchone-
má!“ „Preto je taká výnimočná“- ozval sa Marek. „Vie toho oveľa viac než ktokoľvek iný, 
ocko. Vie počúvať!“



Svätý Jozef vedel počúvať Boha, preto to prinieslo krásne ovocie. Nech je nám príklad 
poslušnosti pestúna Pána Ježiša a manžela Panny Márie krásnym povzbudením 
k tomu, že počúvať a poslúchať Boha sa oplatí a je rozumným rozhodnutím.

P. Peter Valaský

O Z N A M Y
V prvopiatkvom týždni bude farská kancelária zatvorená.

Úmysly sv. omší do 1.júla už neberieme.
Pracovné stretnutie všetkých kurátorov Humenné, Lackovce a Kochanovce 

sa uskutoční v pondelok 3. mája 2021 o 18:00 hod. v Humennom. Vaše návrhy 
a pripomienky môžete predkladať vašim zástupcom. 

Chceme povzbudiť všetkých chlapcov – bez vekového obmedzenia, 
ak majú záujem, radi ich privítame v miništrantskej službe. 

SVIATOSŤ ZMIERENIA MÁJ 2021

Ďakujeme vám, že ostávate s nami aj v podobe finančnej podpory, 
milodarov – v mesiaci apríl sme na jednotlivé účty prijali:

Pripravujeme:  
ak Boh dá a nakoľko nám pandemické opatrenia dovolia, tešiť sa môžeme na: 

 Formačný víkend pre animátorov 18.-20.6.2021

V sobotu 26. júna 2021 - kňazská vysviacka nášho rodáka Petra Boška SDB. Násled-
ne v nedeľu 27.júna primície.

Farský tábor  - 12.-16. júla 2021

Odpustové slávnosti na filiálkach:  Lackovce 13.6.2021, Kochanovce 
( vzhľadom na primície - zjavne ) 20.6.2021.
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